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Voorwoord
Mensen maken fouten. Dat geldt ook voor professionals in de ggz, al zijn
ze nog zo gedreven en gemotiveerd. Incidenten of calamiteiten kunnen een
grote impact hebben op de mensen die erdoor geraakt worden, op patiënten,
hun naasten, en niet zelden ook op de professional(s) zelf. En hoe onvermijdelijk soms ook, als zich een incident of calamiteit voordoet is intensieve zorg en
nazorg daarom geboden.
Waar het voor een organisatie vervolgens op aankomt is of zo’n voorval
slechts leidt tot het aanwijzen van een zondebok, of wordt aangegrepen om
er met elkaar van te leren. De auteurs van dit boek pleiten, en mijns inziens
terecht, voor dat laatste. Zeker is het zo dat individuele fouten een incident tot
gevolg kunnen hebben. Als dat zo is, moet het benoemd worden en kan het op individueel niveau - gevolgen hebben. Maar minstens zo belangrijk voor de
ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg als geheel is dat onderzocht wordt
waar het systeem als geheel haperde en welke verbeterpunten kunnen worden
benoemd.
Management dat naar incidenten of calamiteiten leert kijken vanuit de
vraag wat dit zegt over de manier waarop de zorg georganiseerd is, is een belangrijke voorwaarde voor een zogenaamde ‘lerende organisatie’. Dit begrip
speelt een belangrijke rol in de Nieuwe Governancecode Zorg, maar wordt ook
steeds bepalender voor de manier waarop externe toezichthouders zoals de
Inspectie voor de Gezondheidszorg naar incidenten en calamiteiten kijken.
Een lerende organisatie geeft vertrouwen aan professionals, en werkt
aan een veilige cultuur waarin medewerkers open kunnen zijn over hun eigen
twijfels en kwetsbaarheden.
Vanuit een gedeelde visie op de kwaliteit van zorg en wat dat van alle
betrokkenen vraagt, kan op een lerende en objectiverende manier gekeken
worden naar incidenten en calamiteiten. Als het ieders inzet én verantwoordelijkheid is om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, en schade aan patiënten en medewerkers te voorkomen, dan is een incident geen aanleiding om
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één rotte appel aan te wijzen en te verwijderen, maar reden om te onderzoeken
hoe die gedeelde visie nóg beter in praktijk kan worden gebracht.
Het staat buiten kijf dat er, óók in de ggz, nog veel gewonnen kan worden als het gaat het werken als lerende organisatie. Even duidelijk is dat het
moed vraagt om deze koers te varen en ook vol te houden. De maatschappelijke roep om vergelding klinkt bij incidenten immers nog altijd luid.
De auteurs van dit boek, Alette Kleinsman en Nico Kaptein, laten overtuigend zien hoe waardevol het is om als aanbieders van zorg díe moed op te
brengen. Hun aanpak is aansprekend. Aan de hand van beschrijvingen en analyses van situaties waar dingen fout zijn gegaan en soms zelf ernstig ontspoord
zijn, laten ze per casus zien wat er voor organisatie en medewerkers te leren en
verbeteren is. Omdat ze hun inzichten bovendien voorzien van theoretische
kaders wordt dit boek een bruikbaar naslagwerk voor organisaties en professionals die actief en in gezamenlijkheid willen werken aan steeds betere en
veiliger zorg.
De auteurs mikken met dit boek op medewerkers en leidinggevenden.
Maar de relevantie ervan lijkt me breder. Ook beleidswerkers en externe toezichthouders kunnen er hun voordeel mee doen. Ik hoop dan ook van harte dat
dit boek zijn weg zal vinden, omdat een lerende organisatie alleen echt kans
van slagen heeft als iederéén ervan overtuigd raakt dat het straffen van een
individu meestal niet de beste aanpak is om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren en de gewenste transparantie in de zorg te realiseren. Veiligheid is
immers van iedereen!
Jacobine Geel
Voorzitter GGZ Nederland
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